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Status Kledingplan 
Op de ledenvergadering van 1 juni 2018 is het kledingplan goedgekeurd. 

De goedgekeurde voorstellen zijn door de kledingcommissie verder uitgewerkt en er is 
implementatie-plan vastgesteld.

Ook is een kledingreglement gemaakt, zijn veel gestelde vragen opgesteld met bijbehorende 
antwoorden.

Hierna zullen de belangrijkste zaken worden toegelicht.

1. Waarom dit kledingplan?

2. Hoe ziet het plan eruit?

3. Wat doen we met bestaande sponsorkleding

4. Spieren voor spieren wordt Sophia Kinderziekenhuis

5. Wat doet de kledingcommissie en wie zit in de commissie?
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1. Waarom dit kledingplan?

1. Het verkrijgen van externe inkomsten voor de club doordat 
sponsoren een bijdrage leveren aan het kledingplan. Dit zijn behalve 
Deventrade/Hummel en 100%Voetbal ook sponsoren die het goede 
doel willen ondersteunen.

2. Het verkrijgen van eenheid in tenues. Iedereen van JO7 t/m heren-1 
speelt in hetzelfde wedstrijdtenue;

– Tenues worden nu te lang gedragen met als resultaat vage 
logo’s, halve rugnummers etc.

– Verschillende soort/type broeken worden gedragen.
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1. Waarom dit kledingplan?

3. Verenigings-breed uitdragen van het goede doel en uniformiteit in 
sponsoring

– Geen verschillende sponsors per team en verschillende afspraken over 
sponsortassen, afdrachten aan de club etc.

– Elke speler/speelster heeft hetzelfde shirt

4. Uitfaseren huidige Hummel lijn geeft ons de mogelijkheid direct over 
te stappen naar “look-a-like” shirt 1930.

– De huidige kledinglijn van Hummel verdwijnt. We moeten dus naar een ander 
shirt overstappen.

5. Leden mee laten profiteren van scherpe inkoop en het geven van 
gemak. Jeugdleden hoeven niet elke twee jaar nieuw tenue aan te 
schaffen vanwege de groei.
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2. Hoe ziet het plan eruit
1. Seizoen 2018-2019: Alle spelende leden krijgen een wedstrijdtenue (geen kousen). Dit tenue 

wordt in bruikleen gegeven. Als broek en/of shirt niet meer past kan het worden omgewisseld 
bij de kledingcommissie. Ook bij normale slijtage kan broek en shirt worden omgewisseld. Als 
een shirt of broek kwijt is of er sprake is van abnormale slijtage zal er een vergoeding betaald 
moeten worden.

• Leden betalen een bruikleenbijdrage van € 15 per jaar als onderdeel van de contributie.

2. Seizoen 2019-2020: Alle jeugdleden krijgen een individuele tas met daarin:
• Trainingsbroek
• Trainingspolo met korte mouwen
• Trainingstrui met lange mouwen

De  tas met inhoud wordt in bruikleen gegeven. De tas met inhoud groeit met het lid mee. Als 
spullen te klein worden of versleten zijn worden ze aangevuld. Ook de tas groeit mee. 
Afhankelijk van de leeftijdscategorie wordt de tas groter en kan bij overgang naar de betreffende 
leeftijdscategorie worden omgeruild.

• Jeugdleden betalen voor de tas met trainingspakket een bruikleenbijdrage van € 25 per jaar 
als onderdeel van de contributie



SPORTIEF EN MET PLEZIER PRESTEREN

2018-2019: Wedstrijdtenue (speler/keeper)

€ 21          +          € 15                                    € 50                      speler      keeper

Winkelwaarde wedstrijdtenue. Met 10% winkelkorting: € 32,40      € 45 
Bijkomende kosten: bedrukking logo’s op shirt en broek: € 12            € 12
Totale waarde pakket: € 44,40      € 57

Bruikleenbijdrage per spelend lid per jaar: € 15

Kousen zelf 
aan schaffen

Kousen zelf 
aan schaffen
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Seizoen 2019-2020: Trainingspakket jeugd

€ 20       +         € 35          +       € 22          +           € 30*

Winkelwaarde kledingpakket: € 107. Met 10% winkelkorting: € 96,30
Bijkomende kosten: bedrukking logo’s op shirts : €   7
Totale waarde pakket: €103,30

Bruikleenbijdrage per jeugdlid per jaar: € 25

*) De tas verschilt per leeftijdscategorie. Hier is de gemiddelde aanschafprijs genomen
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3. Wat doen we met bestaande 
sponsorkleding?

In de ledenvergadering is dit besproken. Daar is het volgende 
besloten:

• Sponsorkleding die nog goed is mag als uitzondering worden 
gedragen. Het bestuur zal samen met de kledingcommissie gaan 
vaststellen welke teams dat zijn en hoe lang de kleding nog mee 
kan.

• Alle leden gaan wel direct de kledingbijdrage betalen. 
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4. Spieren voor Spieren wordt
Vrienden van het Sophia

1. Twee jaar lang heeft heren-1 het logo gedragen van Spieren 
voor Spieren. Twee jaar lang hebben we 10% van de 
sponsorinkomsten afgedragen aan dit goede doel;

2. Omdat we nu in de gelegenheid zijn de hele vereniging 
dezelfde kleding met opdruk te geven hebben we gekozen 
voor een goed doel dat veel dichter bij ons staat en waar we 
veel initiatieven mee kunnen ontplooien;

3. Binnenkort zullen we veel meer vertellen over dit prachtige 
initiatief;
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Alle shirts worden voorzien van het logo van Vrienden van het Sophia. Dit logo is speciaal 
voor ons in de Zwervers kleur gemaakt. En natuurlijk krijgen de nieuwe shirts het nieuwe 

logo van CVV Zwervers
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5. Wat doet de kledingcommissie

1. Kledingreglement 
• Stelt het kledingreglement op en beantwoord vragen van leden over 

het kledingplan

2. Uitgave & inname kleding:
• Organiseren van passessies en bepalen uiteindelijke maatvoering
• Tijdige uitgave aan de leden oor aanvang nieuwe seizoen
• Houden contact met trainers en leiders over het juiste gebruik
• Inname en controle aan het einde van het seizoen (indien nodig)

3. Onderhoud kleding:
• Beoordeelt benodigde tussentijdse vervangingen
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Wie zit in de kledingcommissie?

Op de ledenvergadering hebben zich 3 kandidaten aangemeld die de 
kledingcommissie vormen van CVV Zwervers. Dit zijn:

• Laura Terlouw
• Bianca Doolhoff
• Sascha van Bruchem 

Zij zullen een grote rol spelen bij de introductie in augustus/september en 
zullen in het seizoen 1 keer in de week op de club aanwezig zijn en wel 
elke woensdag van 19-20 uur.

De kledingcommissie is te bereiken via: kleding@cvvzwervers.nl
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